Onderwerp: een verzoek om een ‘excuus brief’
Geachte leden van de gemeente raad Midden Groningen,
Er zijn kwesties, waarvan je je moet afvragen, moet je daar nu energie in steken
maar je vindt eigenlijk dat etc. En dit is nou zo’n zaak: een ‘ach ja..’ aan de
ene kant en een ‘potverredikkemie..’ aan de andere kant en wat was het prettig
geweest als deze brief niet geschreven had hoeven worden.
Elk jaar of elke twee jaar krijgt een bedrijf de opdracht van de heren Norder en
Lindenhof namens de gemeente, om de waterkanten van de Borgmeren en de
waterplanten daarin te snoeien met een soort drijvende snoeischaar.
De bewoners van het appartementencomplex Borchrijck genieten – maar nu
moet ik eigenlijk schrijven – genoten van de heer en mevrouw Zwaan, die elk
jaar naar de Borchrijck terugkomen om te broeden. Dit jaar zelfs 8 kleine
zwaantjes. Om te overnachten gebruikt de familie Zwaan een groot nest vóór
het complex. Fotograven onder ons deden hun werk.
Tot onze ontsteltenis bedachten de snoeiers zich geen moment en knip, daar
dreef het nest naar de grote afvalhoop. Men sprak er schande van. Ik heb de
gemeente gebeld en de heer Lindenhof is de volgende dag, op 12 juli j.l. op bezoek geweest. We hebben gezellig een kopje koffie gedronken. Mijn verzoek was
dat de gemeente een kort excuusbriefje bij alle 37 appartementen in de bus zou
doen glijden met de opmerking dat volgend jaar aan de snoeiers een zorgvuldiger opdracht gegeven zou worden.
Die brief kwam tot op heden niet. Ik verzoek jullie in de raad ‘in de rondvraag
of zo’ te regelen dat wij alsnog een desnoods twee regelig briefje van de gemeente ontvangen. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn, potverredikkemie, en je
wint er als gemeente zoveel mee

Veel dank en een hartelijke groet,
Mede namens een aantal mede bewoners,

